
Przydział uprawnień do emisji na 2020 rok dla operatorów statków powietrznych 

administrowanych przez Polskę 

 

Przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji dla niektórych operatorów statków powietrznych 

uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji zostały dostosowane do przepisów 

Decyzji Delegowanej Komisji (UE) 2020/1071 z dnia 18 maja 2020 r. zmieniającej dyrektywę 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia lotów ze Szwajcarii 

z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. 

Zmiana przydziałów uprawnień do emisji wynika z połączenia od  1 stycznia 2020 r. unijnego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ze szwajcarskim systemem handlu emisjami (CH ETS). 

Dodatkowe ilości uprawnień do emisji przyznane niektórym operatorom statków powietrznych 

administrowanym przez Polskę odpowiadają zrealizowanym przez tych operatorów w latach 2010 lub 

2014 tonokilometrom na połączeniach lotniczych rozpoczynających się w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym a kończących się w Szwajcarii. 

Poniższe tabele zawierające informacje o przydziale uprawnień do emisji dotyczą wyłącznie 

operatorów objętych opisanym powyżej zwiększeniem przydziału uprawnień do emisji. W przypadku 

pozostałych operatorów statków powietrznych, którzy otrzymali uprawnienia do emisji na lata 2013 – 

2020, przydziały uprawnień pozostają bez zmian. 

 

1. Dotychczasowe przydziały uprawnień do emisji na rok 2020 dla operatorów statków 

powietrznych uczestniczących w systemie EU ETS objętych niniejszym komunikatem 

 

Tabela 1 

Przydział uprawnień do emisji na rok 2020 

Nazwa operatora Przydział 

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 223 359 

Enter Air Sp. z o.o. 7 390 

 

2. Dotychczasowe przydziały uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy na rok 2020 dla 

operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie EU ETS objętych niniejszym 

komunikatem 

 

Tabela 2 

Przydział uprawnień do emisji ze specjalnej 
rezerwy na rok 2020 

Nazwa operatora Przydział 

Enter Air Sp. z o.o. 125 412 

 

 

 

 



3. Dodatkowe przydziały uprawnień do emisji na rok 2020 dla operatorów statków powietrznych 

uczestniczących w systemie EU ETS z tytułu połączenia systemów EU ETS oraz CH ETS 

 

Tabela 3 

Dodatkowy przydział uprawnień do emisji na 
rok 2020 

Nazwa operatora Przydział 

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 3 314 

Enter Air Sp. z o.o. 68 

 

4. Całkowite zaktualizowane przydziały uprawnień do emisji na rok 2020 dla operatorów statków 

powietrznych uczestniczących w systemie EU ETS objętych niniejszym komunikatem 

 

Tabela 4 

Całkowity zaktualizowany przydział 
uprawnień do emisji na rok 2020 

Nazwa operatora Przydział 

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 226 673 

Enter Air Sp. z o.o. 132 870 

 


